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La CUP trasllada a Borràs «la
necessitat que l'independentisme
recuperi la iniciativa»
Dolors Sabater, que s'ha trobat aquest matí amb Puigdemont a Brusel·les,
defensa bastir un programa que sigui "el motor per una majoria social a favor de
la ruptura i la República Catalana independent"

Dolors Sabater en un acte a Ripollet | Roser Gamonal - CUP

La líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, s'ha reunit aquesta tarda amb la presidenta del
Parlament de Catalunya, Laura Borràs, en el marc de la ronda de contactes per la investidura. En
la trobada telemàtica, Sabater ha defensat "la necessitat de bastir un programa que incorpori les
demandes i necessitats de la majoria del país i sigui el motor per una majoria social a favor de la
rputura i la República Catalana independent".
En un comunicat de premsa, els anticapitalistes expliquen que han traslladat a Borràs "la
necessitat d'encarar la legislatura a que l'independentisme recuperi la iniciativa", afegeixen que
"cal sortir del terreny de les declaracions i construir una alternativa política i social al Règim del
78, l'Ibex-35 i a la monarquia".
Des de la CUP defensen el desplegament "d'un programa social de canvi polític que situï els
interessos de la gent treballadora al centre de l'agenda política catalana". Alhora es posicionen
com l'actor encarregat "d'empènyer la majoria parlamentària i el Govern a desplegar una
estratègia per fer efectius els drets que dins del marc jurídic i polític espanyol no són possibles".
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La roda de contactes entre els anticapitalistes i la presidenta del Parlament s'ha desenvolupat
telemàticament en coincidir amb la trobada a Brussel·les del diputat de la CUP al Parlament
Carles Riera i la presidenta dels cupaires al Parlament, Dolors Sabater, amb Carles Puigdemont.
El mateix Riera ha fet públic el contacte a través d'un tuit, acompanyat del missatge "solidaritat
antirepressiva amb el President Puigdemont".

Avui solidaritat antirepressiva amb el President Puigdemont ?@KRLS
(https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) ? , pels seus drets i la seva llibertat, pels drets
socials, civils i polítics del nostre Poble, perquè l'independentisme prengui la iniciativa.
?@mariadolorsa (https://twitter.com/mariadolorsa?ref_src=twsrc%5Etfw) ?
pic.twitter.com/4caVCs3AyC (https://t.co/4caVCs3AyC)
? Carles Riera (@carlesral) March 23, 2021
(https://twitter.com/carlesral/status/1374375497027653641?ref_src=twsrc%5Etfw)
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